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1. Góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh 

 

Họp trực tuyến Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ. 

Ảnh: ÐỨC ANH 

Ðược công bố lần đầu vào năm 2018, Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân 
thủ thủ tục hành chính (APCI) thường niên với phương pháp đánh giá dựa 
trên mô hình chi phí chuẩn (SCM) và được xây dựng dựa trên kết quả 
khảo sát doanh nghiệp (DN) tại 63 địa phương. Báo cáo được coi là chỉ 
dấu quan trọng, phản ánh khách quan mức độ cải cách quy định, thủ tục 
hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (MTÐTKD) 
cũng như quá trình thực thi chính sách, pháp luật thông qua việc phân tích 
bức tranh chân thực và sinh động về chi phí mà DN phải chi trả để thực 
hiện TTHC theo quy định hiện hành. 

Phản ánh khách quan thực tế 

Theo kết quả khảo sát APCI 2020 do Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của 
Thủ tướng Chính phủ vừa công bố xoay quanh việc phân tích quá trình DN 
trải nghiệm dịch vụ do các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa 
phương cung cấp trong chín nhóm TTHC quan trọng gồm: Ðầu tư; giao 
dịch thương mại qua biên giới; khởi sự DN/đăng ký kinh doanh; môi 
trường; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; đất đai; xây dựng; thuế và kiểm 
tra chuyên ngành. Chi phí thành phần trung bình của các nhóm TTHC 
được xếp thứ tự từ thấp đến cao và không nhằm mục đích so sánh giữa 
các ngành, nhóm thủ tục với nhau bởi sự khác nhau về mục tiêu quản lý và 
các yêu cầu kỹ thuật với từng nhóm TTHC. 



Chỉ số APCI gồm hai chỉ số thành phần: Chi phí thời gian và Chi phí trực 
tiếp phản ánh các loại chi phí chủ yếu mà DN sẽ phải chi trả khi thực hiện 
TTHC. Ðứng đầu mức độ cải thiện là nhóm TTHC thuế, với mức độ cải 
thiện chung được đánh giá tăng 5,6 điểm so năm 2019. Theo báo cáo, sự 
cải thiện này là do có sự giảm mạnh tất cả các chi phí thành phần là chi phí 
thời gian và chi phí trực tiếp. Khảo sát cho thấy thành công về cải thiện của 
nhóm này là nhờ vào việc áp dụng việc xử lý TTHC trên môi trường điện tử 
và thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. 
Ðứng thứ hai là nhóm TTHC kiểm tra chuyên ngành với mức độ cải thiện 
chung được đánh giá tăng 5 điểm so năm 2019, được phản ánh cả ở thời 
gian và chi phí trực tiếp. Ðứng thứ ba là nhóm TTHC môi trường, với mức 
độ cải thiện chung được đánh giá tăng 0,5 điểm so năm 2019. Tuy nhiên, 
phân tích các chi phí thành phần cho thấy sự cải thiện của nhóm môi 
trường chưa phải thực chất, dù trong hai năm gần đây, phương thức quản 
lý môi trường đã có những đột phá. Ðứng thứ tư là nhóm TTHC điều kiện 
kinh doanh, với mức độ cải thiện chung được đánh giá tăng 0,2 điểm so 
năm 2019. Mặc dù thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực để cắt giảm các điều 
kiện kinh doanh nhưng kết quả khảo sát DN cho thấy, gánh nặng đối với 
DN chưa thay đổi một cách tương xứng. Các nhóm TTHC khởi sự DN, đầu 
tư, xây dựng, đất đai và giao dịch thương mại qua biên giới là năm nhóm 
thủ tục có điểm giảm so với APCI 2019. Mặc dù đây vẫn là những nhóm có 
điểm APCI tốt trong năm 2020 so các nhóm khác nhưng lại giảm điểm so 
chính nhóm đó ở năm 2019… 

Nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa Chỉ số APCI và những thông điệp cải 
cách từ APCI 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) 
Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng 
Chính phủ cho biết, cải thiện MTÐTKD, cắt giảm chi phí và tạo thuận lợi 
cho DN là một trong những trọng tâm ưu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 
2016-2021. Với quan điểm xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành 
động” và cách tiếp cận “lấy người dân, DN làm trung tâm của quá trình cải 
cách, phát triển”, Chính phủ đã triển khai nhiều hành động, trong đó đáng 
chú ý là việc liên tục ban hành các Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những 
nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy hiệu quả cải cách được Chính phủ giao 
Hội đồng tại các Nghị quyết 02 đó là thực hiện khảo sát, nghiên cứu và 
công bố thường niên Báo cáo APCI. 

Còn nhiều dư địa cải thiện 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định, dư địa cải cách 
TTHC, kiểm soát chi phí tuân thủ còn rất lớn, yêu cầu từ thực tiễn cho sự 
phát triển chung của nền kinh tế và DN cũng đặt ra rất nhiều thách thức lẫn 
cơ hội, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nhìn nhận một cách chi tiết và 



khách quan vào tình hình DN để tiếp tục cải thiện mọi việc. Cục trưởng 
Kiểm soát TTHC (thuộc VPCP) Ngô Hải Phan cho biết, trong bối cảnh năm 
cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, APCI 2020  mang một 
thông điệp hết sức quan trọng, đó là ghi nhận một cách có hệ thống những 
thành công cũng như tiếp tục phát hiện những điểm cần cải thiện của tiến 
trình cải cách để làm cơ sở cho những chỉ đạo, điều hành liên quan cải 
thiện MTÐTKD và phát triển DN thời gian tới. APCI 2020 tiếp tục cho thấy 
dư địa cải cách TTHC, kiểm soát chi phí tuân thủ còn rất lớn và bổ sung 
những bài học sâu sắc để thúc đẩy cải cách. Việc thực hiện và giải quyết 
TTHC trên môi trường điện tử để cải thiện và tiết kiệm chi phí thực hiện 
TTHC cho DN không còn là một ưu tiên cần cân nhắc mà đã là một nhiệm 
vụ cấp bách, được đặt lên hàng đầu của Chính phủ và các bộ, ngành, địa 
phương. 

Kết quả APCI qua ba năm 2018, 2019 và 2020 cho thấy những nhóm 
TTHC nào được các cơ quan hành chính nhà nước duy trì nhịp cải thiện 
liên tục thông qua phương thức điện tử đều được phản ánh ngay vào kết 
quả điểm APCI hằng năm. Ðịnh hướng xây dựng chính quyền điện tử với 
các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử theo Nghị quyết số 
52-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 17/NQ-CP năm 
2019 của Chính phủ đã tạo thuận lợi cho DN không chỉ trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà còn đặc biệt phát huy hiệu quả trong 
bối cảnh dịch Covid-19. 

Giám đốc Dự án USAID LinkSME (Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao 
năng lực kết nối của DN nhỏ và vừa do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
- USAID tài trợ) Ð.Phít-dơ-pa-tơ-rích đánh giá cao các biện pháp và sáng 
kiến chủ động, tích cực của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Chính 
phủ trong việc thúc đẩy cải cách TTHC của Việt Nam. APCI giúp Chính 
phủ nhận diện rõ hơn các chi phí tuân thủ TTHC đồng thời cũng cung cấp 
cho Chính phủ những gợi ý tạo ra cân bằng giữa lợi ích và chi phí của các 
TTHC, tiếp tục cải thiện công tác quản lý dịch vụ công, duy trì năng lực 
cạnh tranh. Ông Ð.Phít-dơ-pa-tơ-rích khẳng định, kết quả của APCI 2020 
cho thấy sự cải thiện đáng kể so với kết quả hai năm 2018, 2019. Ðiều này 
phản ánh nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan nhà nước từ Trung ương 
đến địa phương nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chuyển đổi 
số đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình này. Tuy nhiên APCI 
2020 cho thấy vẫn còn dư địa để tiếp tục công cuộc cải cách TTHC, điều 
này đòi hỏi nỗ lực hơn nữa của tập thể Chính phủ và cộng đồng DN. 

Những bài học rút ra từ APCI 2020 đều được đặt trong bối cảnh Việt Nam 
vừa phải thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài 
đang có xu hướng chuyển dịch, vừa phải đối mặt với các thách thức to lớn 
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để nhận thấy các giá trị căn cơ từ cải 



cách. Với phương pháp luận phù hợp và cách làm nghiêm túc của nhóm 
nghiên cứu, APCI 2020 được kỳ vọng sẽ giúp Chính phủ cùng các bộ, 
ngành, địa phương và các cơ quan liên quan có được kênh thông tin tham 
khảo hiệu quả nhằm tiếp tục đưa ra các quyết sách phù hợp để thúc đẩy 
mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và cải thiện MTÐTKD, tạo thuận lợi 
cho DN. 

Ðể thực hiện Báo cáo APCI 2020 là báo cáo được thực hiện lần thứ 3, Hội 
đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được ý 
kiến và chia sẻ thông tin thông qua phiếu khảo sát của gần 3.000 DN đã 
thực hiện các TTHC trên cả nước trong sáu tháng cuối năm 2019 (từ tháng 
7 đến 12-2019) về thời gian và các chi phí cần thiết để thực hiện TTHC. 

Bảo Tùng 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/gop-phan-tich-cuc-cai-thien-
moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-639205/ 

 

2. Bộ Tài chính số: Năm 2030 sẽ số hoá hoàn toàn 
Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số có mục tiêu: Tới năm 2030 sẽ 
thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh. 

 

Sơ đồ kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số. 

Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số đã được ban hành với mục 
đích: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính và chất 
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu 



mở hướng tới Tài chính số với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm 
trung tâm. Tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ 
động, kiến tạo trong việc chuyển đổi sang nền tài chính số hiện đại tại Việt 
Nam". 

Kiến trúc tổng thể này sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch triển khai ứng 
dụng CNTT ngành Tài chính, nhằm hướng tới thiết lập Bộ Tài chính số, với 
lộ trình cụ thể cho 2 chặng đường. 

Xây dựng Tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở 

Giai đoạn 2021 – 2025, ngành Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng 
Chính phủ điện tử của ngành hướng tới Bộ Tài chính số, Bộ Tài chính 
phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và nâng cao hiệu 
quả hoạt động toàn ngành thông qua Chính phủ số và các công cụ số hóa. 
Mục tiêu của giai đoạn này là xây dựng tài chính điện tử, tài chính số dựa 
trên dữ liệu và dữ liệu mở. 

Ngành Tài chính còn hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản pháp quy toàn 
ngành; hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điều hành, hồ sơ công việc 
liên thông toàn ngành; xây dựng hệ thống điều hành dựa trên số hóa, tích 
hợp các công cụ cộng tác và văn bản trong ngành tài chính. 

Đồng thời, xây dựng hệ thống hiện đại hóa báo cáo tích hợp ngành tài 
chính; hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; xây 
dựng và hoàn thiện một loạt hệ thống thông tin lớn của ngành. 

Bộ Tài chính cũng sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo trong 
một số hoạt động nghiệp vụ chủ chốt và hoạt động chỉ đạo điều hành. 
Hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dịch vụ ngành Tài chính. 
Xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, thí điểm công nghệ 
Big Data. Hoàn thành xây dựng “đám mây” ngành Tài chính ở mức nền 
tảng như một dịch vụ, cung cấp các APIs cho các bên thứ ba để tạo các 
dịch vụ tài chính thông minh… 

Thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn vào năm 2030 

Với giai đoạn 2026 - 2030, ngành Tài chính hướng tới việc tiếp tục hoàn 
thiện các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng văn phòng không giấy tờ; 
xây dựng nền tảng Tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở. 

Thiết lập hệ sinh thái ngành Tài chính số trong đó Chính phủ đóng vai trò 
kiến tạo và kết nối với các bên thông qua việc mở, chia sẻ dữ liệu và các 
nền tảng số hóa để cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ Tài chính thông 
minh. Tất cả hướng tới mục tiêu là thiết lập hệ thống Tài chính số hóa 
hoàn toàn và nền tài chính thông minh. 



 

Mục tiêu Bộ Tài chính đặt ra cho giai đoạn 2026 - 2030 là thiết lập 
được hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh 

(Ảnh minh họa: Internet) 

Để thực hiện các mục tiêu trong giai đoạn này, ngành Tài chính sẽ phát 
triển hệ thống điều hành thông minh, xây dựng các ứng dụng thông minh 
hỗ trợ nghiệp vụ. 100% các dịch vụ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp 
được “cung cấp chủ động” do nhiều bên theo mô hình cá nhân hóa. 

Trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo cũng sẽ trở thành phổ biến trong hoạt động điều 
hành, xây dựng, hoạch định, đánh giá chính sách của Bộ Tài chính, cung 
cấp các dịch vụ tài chính công mới theo nhu cầu riêng của người dân 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sẽ dân sự hóa các dịch vụ tài chính công của 
Bộ Tài chính; thực hiện tích hợp đám mây Tài chính với đám mây của 
Chính phủ.  

 Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính:  

Hoàn thành cung cấp 977 dịch vụ công trực tuyến, với 583 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4, đạt tỷ lệ 60%. Hoàn thành tích hợp 296/583 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, vượt 
21% mục tiêu Bộ Tài chính đã được Chính phủ giao. 

Trong năm 2020, Bộ Tài chính cũng đã kết nối chia sẻ các thông tin về 
chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, cung cấp 
các chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân sách như: thông tin 



về cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước, thông tin số thu xuất nhập khẩu, 
số thu theo sắc thuế, thông tin về đầu tư công... Một số chỉ tiêu như thu 
chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu theo sắc thuế 
được cập nhật hàng ngày giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi 
theo thời gian thực, hỗ trợ đưa ra những quyết sách, điều chỉnh để phù 
hợp với người dân, doanh nghiệp. 

 M.T 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/xay-kien-truc-tong-the-huong-
toi-nen-tai-chinh-thong-minh-721059.html 

 

3. ''Chìa khóa'' thành công 
Tại cuộc gặp mặt các doanh nhân, trí thức tiêu biểu với chủ đề “Đối 
thoại 2045”, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 3-2021, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn 
mạnh, doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, trụ cột càng 
lớn thì dân càng giàu, nước càng mạnh và sự tự cường càng lớn. 

Điều đó cho thấy Đảng, Chính phủ và đất nước luôn đề cao vai trò của đội 
ngũ doanh nhân, của cộng đồng doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng gửi 
gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào những đóng góp của cộng đồng doanh 
nghiệp với sự phát triển của đất nước. 

Từ các nghị quyết của Đảng tháo gỡ khó khăn, mở hướng phát triển cho 
doanh nghiệp, đến sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành nhằm cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, coi doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ, 
thực tế, chưa bao giờ đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp được 
quan tâm, tạo điều kiện phát triển như hiện nay. Chỉ riêng việc cải cách hành 
chính, tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến cuối năm 2020, các bộ, 
ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục, 3.893/6.191 điều kiện 
kinh doanh, xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền quản lý gây 
khó cho doanh nghiệp… Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được nhờ cắt giảm thủ 
tục hành chính khoảng 6.300 tỷ đồng/năm. 

Cũng trong nhiệm kỳ Chính phủ này, Thủ tướng Chính phủ luôn dành thời 
gian đối thoại, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp. Tại cuộc đối 
thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2020, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng cũng nhấn 
mạnh, doanh nghiệp là lực lượng chủ chốt trong phát triển kinh tế, giải quyết 
việc làm và yêu cầu các cấp, ngành giải quyết nhanh nhất các kiến nghị, 
tháo gỡ kịp thời khó khăn để không làm lỡ thời cơ kinh doanh của doanh 
nghiệp. Và với tinh thần đó, Chính phủ, các cấp, ngành cùng với doanh 



nghiệp đã nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ phục hồi nền kinh tế, thực 
hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát 
triển kinh tế - xã hội.   

Không chỉ vậy, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần khởi 
nghiệp vẫn ngày càng lan tỏa. Với khoảng 100.000 doanh nghiệp ra đời mỗi 
năm, đến nay, cả nước có hơn 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động; trong 
đó có những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, làm chủ công nghệ hiện đại, đủ 
sức vươn tầm ra khu vực và thế giới. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đã 
đóng góp khoảng 42% tổng sản phẩm nội địa (GDP) và tạo ra hơn 50% việc 
làm cho xã hội… 

Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, với những thành tựu to lớn đạt 
được, chúng ta có niềm tin sẽ đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, 
thu nhập cao vào năm 2045 - mốc lịch sử 100 năm nước nhà độc lập (1945-
2045). Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng, chặng đường phía trước không 
dễ dàng. Để trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt 
Nam phải liên tục duy trì tăng trưởng cao trong hơn 20 năm tới, thu nhập 
bình quân đầu người vào thời điểm đó cần vượt mức 12.000 USD/năm. Đây 
là mục tiêu đầy thách thức vì khi thu nhập ngày càng cao, việc đạt thêm 
phần trăm tăng trưởng sẽ ngày càng khó. 

Và cộng đồng doanh nghiệp - trụ cột của nền kinh tế lại được đặt niềm tin và 
gửi gắm sự kỳ vọng. Muốn dân giàu, nước mạnh thì doanh nghiệp phải lớn 
hơn nữa. Lớn không chỉ ở quy mô mà còn ở cả định hướng và tầm nhìn; 
không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lợi nhuận mà phải sáng tạo giá trị cho xã 
hội, hướng đến phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng chung 
của đất nước. Là trụ cột của nền kinh tế, có nghĩa cộng đồng doanh nghiệp 
phải thật sự trở thành nguồn lực của quốc gia; không chỉ tạo ra ngày càng 
nhiều của cải, vật chất, đóng góp ngày càng lớn vào GDP, mà còn phải có 
năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, trong những ngành có giá trị gia 
tăng cao, đòi hỏi chất xám và nguồn lực lớn. 

Muốn trụ cột lớn không thể thiếu bệ đỡ vững. Đó là thể chế kiến tạo, nhất 
quán, công khai, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực thi; là môi trường đầu 
tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, không còn rào cản… Chính phủ, các 
cấp, ngành cùng đồng hành với doanh nghiệp, xây dựng một hệ sinh thái 
lành mạnh, mà ở đó tất cả thành phần kinh tế đều phát triển bình đẳng; kinh 
tế tư nhân thật sự trở thành động lực phát triển mạnh mẽ, còn doanh nghiệp 
nhà nước dám nghĩ, dám làm, phát huy nguồn lực lớn đang nắm giữ, kết nối 
và hỗ trợ nhau, đem lại sự phát triển và thịnh vượng chung cho đất nước. 

Sự kiện “Đối thoại 2045” sẽ trở thành sự kiện thường niên - như lời Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - một lần nữa khẳng định tinh thần 
đồng hành và kiến tạo của Chính phủ vì sự thành công của doanh nghiệp; 



đồng thời cũng là mong muốn sự thành công của doanh nghiệp sẽ trở thành 
"chìa khóa" cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Luan-ban-Hanh-
dong/994156/chia-khoa-thanh-cong 

 

4. Dư địa cải cách, gỡ bỏ gánh nặng cho doanh 
nghiệp còn lớn 
Công tác cải cách thủ tục hành chính trong những năm qua được thực 
hiện liên tục, đem lại kết quả tích cực, song doanh nghiệp vẫn gặp nhiều 
vướng mắc trong hoạt động. 

Vẫn còn chi phí không chính thức 

Chia sẻ một câu chuyện thực tế tại buổi công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá 
chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020) giữa tuần này, 
bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó giám đốc thường trực Văn phòng Ban 
Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải 
cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, trong một 
hoạt động do Văn phòng Chính phủ giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
triển khai tại tỉnh Bình Định về thúc đẩy kết nối dịch vụ công quốc gia, bà 
được biết, Cục Thuế tỉnh Bình Định là đơn vị duy nhất trong cả nước 
không tiến hành thanh, kiểm tra doanh nghiệp theo hình thức hậu kiểm 

 

Công tác cải cách thủ tục hành chính ở Huyện Vân Đồn trong những 
năm qua được thực hiện liên tục, đem lại kết quả tích cực. 

Ảnh: Chí Cường. 



trong năm 2020. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, với 
cách thức là Cục Thuế chủ động tiến hành những cảnh báo sớm, đưa ra 
cảnh báo rủi ro, thay vì đợi doanh nghiệp mắc lỗi thì phạt. 

“Cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí và tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên của 
Chính phủ.” 

“Nhờ đó, năm 2020, truy thu thuế của Bình Định tăng 32,6%, xử phạt vi 
phạm hành chính giảm 20%. Đây là điều cộng đồng doanh nghiệp thực sự 
mong chờ”, bà Thủy nói. 

Thuế cũng là ngành có sự cải thiện tốt nhất về chi phí tuân thủ thủ tục 
hành chính trong năm qua, theo kết quả của nhóm nghiên cứu APCI 2020. 

Cụ thể, Báo cáo APCI 2020 cho thấy mức độ cải thiện chung của lĩnh vực 
thuế được đánh giá tăng 5,6 điểm so với năm 2019. Sự cải thiện này là do 
có sự giảm lớn tất cả các chi phí thành phần là chi phí thời gian và chi phí 
trực tiếp. Khảo sát cho thấy thành công về cải thiện của nhóm này là nhờ 
vào việc áp dụng việc xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và 
thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” 
được liên tục duy trì và cải thiện trong những năm gần đây. 

Theo khảo sát APCI 2020, để thực hiện các thủ tục hành chính trong nhóm 
thuế, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra 3,8 giờ và 11.600 đồng chi 
phí trực tiếp. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trung gian trọn gói thấp, 
khoảng 5%, với chi phí trung bình 500.000 đồng/thủ tục hành chính. 

 



Tổng cục Thuế cho biết, tính đến tháng 11/2019, có 99,9% doanh nghiệp 
kê khai thuế điện tử; 99,6% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 93,6% doanh 
nghiệp hoàn thuế điện tử trên toàn quốc. Ngành thuế đã từng bước hoàn 
thiện mô hình thủ tục thuế điện tử và giải quyết các vướng mắc phát sinh 
trong thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công 
việc của từng cơ quan hành chính, giữa cơ quan hành chính nhà nước với 
nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. 

Theo kết quả của nhóm nghiên cứu, thuế và kiểm tra chuyên ngành là 
nhóm có điểm số cải thiện tốt. Trong khi đó, đất đai, đầu tư, xây dựng, giao 
dịch thương mại qua biên giới là nhóm có điểm APCI 2020 tốt so với các 
nhóm khác, nhưng lại giảm điểm so với chính mình khi so sánh với năm 
trước. Đáng lưu ý, chi phí không chính thức “có mặt” ở tất cả thủ tục hành 
chính được khảo sát. 

Dư địa cải cách còn lớn 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cải 
thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp là một trong những trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 

“Dư địa cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chi phí tuân thủ còn rất lớn, 
yêu cầu từ thực tiễn cho sự phát triển chung của nền kinh tế và doanh 
nghiệp cũng đặt ra rất nhiều thách thức lẫn cơ hội, đòi hỏi chúng ta phải 
không ngừng nhìn nhận một cách chi tiết và khách quan vào tình hình 
doanh nghiệp để tiếp tục cải thiện mọi việc”, ông Dũng nhấn mạnh. 

Bà Nguyễn Thy Nga, Chủ nhiệm Nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) cho biết, bản 
thân các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều vướng mắc liên quan đến thủ 
tục hành chính. 

Theo bà Nga, mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP 
quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo, nhưng từ năm 2019 đến nay, nhiều đơn vị muốn thành lập quỹ đầu tư 
khởi nghiệp sáng tạo vẫn tốn nhiều thời gian, chi phí đi lại khi làm thủ tục 
thành lập. 

Trả lời vấn đề này, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục 
hành chính đề nghị gửi phản ánh kiến nghị qua cổng dịch vụ công quốc 
gia. “Chúng tôi sẽ chuyển cho các bộ có trách nhiệm tháo gỡ ngay”, ông 
Phan hứa. 

Theo luật sư Nguyễn Hưng Quang, Giám đốc điều hành Văn phòng luật sư 
NHQuang & Cộng sự, Trưởng nhóm nghiên cứu Báo cáo APCI 2020, việc 
thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để cải 



thiện và tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp 
không còn là một ưu tiên cần cân nhắc, mà đã là một nhiệm vụ cấp bách, 
được đặt lên hàng đầu của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. 

Đưa ra khuyến nghị cải cách, ông Nguyễn Hưng Quang cho rằng, 
Chính phủ cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp sau: 

Một là, đẩy mạnh áp dụng chính phủ điện tử. 

Hai là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Ba là, đổi mới phương thức công bố, công khai thủ tục hành chính. 

Bốn là, nghiên cứu cải cách đột phá trong cung cấp dịch vụ hành chính 
công. 

Năm là, nâng cao hiệu quả của truyền thông chính sách. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Ngô Hải Phan bổ sung, khi chuyển sang 
môi trường điện tử, không có sự tiếp xúc cũng sẽ giúp loại trừ được những 
chi phí không chính thức. 

Nguồn: https://baodautu.vn/du-dia-cai-cach-go-bo-ganh-nang-cho-doanh-
nghiep-con-lon-d139612.html 

 

5. Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ 
thăng hạng giáo viên 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề 
xuất phương án sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến các loại 
chứng chỉ dùng để xếp hạng giáo viên cho phù hợp nhằm giải quyết 
dứt điểm các vướng mắc, bất cập trong thời gian vừa qua về vấn đề 
này. 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký văn 
bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT về việc báo cáo nội dung liên quan đến các 
loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức. 

Theo đó, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến việc thời gian vừa qua, một số cơ quan 
báo chí phản ánh về những vướng mắc, bất cập của quy định sử dụng 
chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ 
bồi dưỡng khác đối với viên chức, nhất là đối với giáo viên cơ sở  đào tạo 
công lập trong việc thi thăng hạng, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức. 

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý viên chức, trên 
cơ sở đó xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính 
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định 
khác có liên quan, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo 
cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức. Trong đó, Thủ 
tướng yêu cầu nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ 
nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chứng chỉ nào là bồi 
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, phân loại chứng chỉ bắt buộc 
và không bắt buộc trong quản lý viên chức. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT báo cáo cụ thể về nội dung tương tự 
nêu trên đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cơ sở công lập các cấp.  



Bộ GD&ĐT đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan 
cho phù hợp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập trong thời 
gian vừa qua về vấn đề này. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ đề xuất phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trong tháng 3/2021. 

Khánh Linh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Thu-tuong-yeu-cau-sua-quy-dinh-
ve-chung-chi-thang-hang-giao-vien/426335.vgp 

 

6. Ngành Tài chính: Động lực cải cách thủ tục hành chính 
là vì dân, vì doanh nghiệp 
“Doanh nghiệp hài lòng với thủ tục thuế, hải quan”, “ngành Tài chính 
đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính”, “giữ vững top đầu về cải 
cách hành chính”…là những cụm từ được nhắc đến khi nói về nỗ lực 
cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính, đặc biệt trong lĩnh 
vực thuế, hải quan. 

 

Cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp. 

Đây vừa là áp lực vừa là động lực để ngành Tài chính tiếp tục cải cách vì 
người dân, doanh nghiệp. 

Cải cách đi vào chiều sâu, thực chất hơn 

Chính phủ thời gian qua đã rất quan tâm đến công tác cải cách hành 
chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong cả nước. Cải cách hành 



chính được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là đột phá để cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. 

Để tháo gỡ khó khăn về thủ tục cho doanh nghiệp, không để “trên nóng 
dưới lạnh”, hay “không có chỗ cho virus trì trệ”, đã được người đứng đầu 
Chính phủ nhắc nhở nhiều. Không phải là do không có chuyển biến, mà 
kết quả tốt rồi thì cần làm tốt hơn nữa, phấn đấu cao hơn cho mục tiêu cải 
cách, hướng tới Chính phủ điện tử và phấn đấu đạt các chỉ số cải cách đạt 
chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các 
nước OECD. 

Minh chứng là các bộ, ngành đã cắt 
giảm, đơn giản hóa 63% điều kiện kinh 
doanh, 68% danh mục hàng hóa phải 
kiểm tra chuyên ngành. Cụ thể, đã cắt 
giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều 
kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục 
hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. 
Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ 
việc cắt giảm, đơn giản hóa ước tính 
khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, 
tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 

Khi dư địa cải cách các TTHC, cắt giảm 
điều kiện kinh doanh không còn nhiều 
nữa, thì các bộ, ngành làm gì? Câu trả 
lời đó chính là phải nỗ lực để tiếp tục 
cải cách đi vào chiều sâu, thực chất 
hơn nữa. Đối với ngành Tài chính, theo 
Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Đinh Tiến Dũng, 5 năm qua, 
ngành Tài chính đã tập trung quyết liệt 
thực hiện cải cách TTHC, đặc biệt là về 
thuế, hải quan, luôn lấy doanh nghiệp, 
người nộp thuế làm trung tâm, là động 
lực trong việc thực hiện cải cách. 

Trên thực tế, cải cách TTHC là cả một 
quá trình dài và cần thực hiện đồng bộ 
từ cải cách về thể chế; tổ chức quản lý, 
yếu tố con người và điều không thể 
thiếu đó là việc đưa ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác quản lý. Có 
nghĩa, không thể làm một sớm một 
chiều mà phải kiên trì, bền bỉ cho mục 

Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng 
từ dịch vụ công trực tuyến 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã 
tích hợp, cung cấp 395 dịch vụ 
công trực tuyến; có gần 33 triệu 
lượt truy cập; hơn 140 nghìn tài 
khoản đăng ký; hơn 7,3 triệu hồ 
sơ được đồng bộ trạng thái; 
trên 55.000 hồ sơ được thực 
hiện qua Cổng dịch vụ công 
quốc gia; tiếp nhận, hỗ trợ trên 
9.800 cuộc gọi, hơn 5.200 phản 
ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp. 

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm 
được khi thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ 
đồng/năm, trong đó, riêng Cổng 
dịch vụ công quốc gia đóng góp 
3.036 tỷ đồng/năm. Trục liên 
thông văn bản quốc gia đã kết 
nối, liên thông gửi, nhận văn 
bản điện tử giữa 95/95 cơ quan 
trung ương và 63 địa phương. 

Đã có hơn 1,7 triệu văn bản 
điện tử được gửi, nhận qua 
Trục liên thông văn bản quốc 
gia, theo tính toán sơ bộ, tiết 
kiệm được trên 1.200 tỷ đồng 
mỗi năm. 

 

  



tiêu đặt ra cuối cùng là vì người dân, vì doanh nghiệp. 

Mới đây nhất, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ 
đã công bố Báo cáo APCI 2020. Đối với nhóm TTHC liên quan đến giao 
dịch hàng hóa qua biên giới, Báo cáo ghi nhận những nỗ lực của cơ quan 
hải quan trong thực hiện cải cách, hiện đại hóa, cải cách TTHC để giảm 
thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các kết 
quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện thủ tục hải 
quan. Đáng chú ý, nhóm TTHC thuế năm 2020 vẫn tiếp tục là nhóm TTHC 
dẫn đầu với điểm số tăng 5,5 điểm và mức phí tuân thủ thấp. Qua khảo sát 
APCI 2020 ghi nhận sự thay đổi tích cực về quá trình làm việc với đoàn 
kiểm tra của cơ quan thuế xuống làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp trong 
thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp. 

Vẫn còn dư địa để cải cách 

Đánh giá về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính, Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho 
rằng, trong xã hội hóa những dịch vụ công liên quan đến thuế, ngành Tài 
chính luôn đi đầu, nhất là các dịch vụ về thuế, quản lý rủi ro trong các hoạt 
động thanh tra, kiểm tra về thuế. Ngành Tài chính đã đi đầu và chấp nhận 
sự đánh giá của doanh nghiệp để làm căn cứ thúc đẩy cải cách và cũng là 
ngành đầu tiên phối hợp với VCCI tổ chức việc khảo sát sự hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, trên thực tế, người dân và doanh nghiệp vẫn kỳ 
vọng vào những nỗ lực, đột phá trong việc cải cách TTHC thuế, hải quan đi 
vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa. Ông cho rằng ngành Tài chính đã và 
đang tập trung khá tốt vào việc thực hiện Chính phủ điện tử cũng như 
chuyển giao các dịch vụ công cho xã hội, thị trường. Bên cạnh đó, việc 
phấn đấu tăng cao hơn nữa số doanh nghiệp hài lòng với cải cách TTHC 
thuế là hoàn toàn có thể thực hiện được, đây cũng là sự trông đợi của 
người dân và doanh nghiệp. 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, giai đoạn 2020 - 2025 sẽ cắt giảm, 
đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân 
thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, người 
dân trên tổng chi phí tuân thủ. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu của ngành 
Tài chính trong thời gian tới. Theo đó, ngành Tài chính sẽ rà soát và đề 
xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, các quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài 
chính. Trong đó, tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy 
tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân, 
doanh nghiệp. 



Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, kết quả tiếp tục giữ vững top 
đầu về cải cách hành chính liên tục những năm gần đây đã khẳng định 
chuỗi nỗ lực, cố gắng của Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính 
cần tiếp tục tập trung cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tài chính 
công và hiện đại hóa ngành. 

100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 

Về xây dựng chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã vận hành, kết nối 
phần mềm quản lý văn bản để gửi văn bản đi điện tử với 96 cơ 
quan, đơn vị và nhận văn bản đến điện tử với 356 cơ quan, đơn 
vị thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo thông 
suốt, đồng bộ. 

100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 đạt gần 60%. Đồng thời, có tới 51% dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3,4 của Bộ Tài chính đã được tích hợp lên Cổng 
dịch vụ công quốc gia, bao gồm các dịch vụ công trực tuyến như: 
thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính 
khác. Như vậy, Bộ Tài chính đã hoàn thành vượt 21% so với yêu 
cầu của Chính phủ. Tổng số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 năm 
2020 toàn ngành Tài chính là hơn 98 triệu hồ sơ. 

Các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp ngày 
càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài 
lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao 
dịch với cơ quan tài chính. 

Minh Anh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
03-22/nganh-tai-chinh-dong-luc-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-la-vi-dan-vi-

doanh-nghiep-101335.aspx 

 

7. Logistics Việt Nam: Cung cầu “lệch pha” khó tạo ra thị 
trường sôi động 
Việt Nam đã có cải tiến về dịch vụ logistics nhưng sự kết nối giữa các 
phương thức vận tải vẫn còn nhiều hạn chế. 

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới, độ mở 
của nền kinh tế rất cao nên nhu cầu dự trữ, vận chuyển, xếp dỡ, giao 
hàng, thanh toán (dịch vụ logistics) cần đạt đến một trình độ phát triển cao, 



từ đó mới có thể đáp ứng sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng 
lực cạnh tranh. 

Nhiều lợi thế nhưng thiếu cơ chế 

Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ 
kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố cho thấy, Việt Nam đã tăng 
3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia 
đứng đầu. 

Tuy vậy, trên thực tế chi phí của dịch vụ logistics tại Việt Nam còn khá cao, 
làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nói riêng 
và cả nền kinh tế nói chung. Với lợi thế hơn 3.000 km bờ biển, mạng lưới 
sông ngòi dày đặc nhưng vận tải đường sông và đường biển ở Việt Nam 
còn hạn chế. Công nghệ vận tải đường sắt nhiều năm qua không có nhiều 
thay đổi nên Việt Nam chủ yếu vẫn sử dụng vận tải đường bộ. 

 

Nhiều doanh nghiệp logistics đã được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại. 
(Ảnh: logistics.gov.vn) 

Nhận xét về dịch vụ logistics tại Việt Nam, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú 
cho rằng, công tác quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực vẫn còn chưa có 
sự kết nối chặt chẽ với nhau. Cơ sở hạ tầng giao thông thương mại, công 
nghệ thông tin còn hạn chế và việc kết nối giữa các nước trong khu vực 
còn chậm, sự kết hợp giữa thương mại điện tử và logistic chưa thực sự 
hiệu quả. 

“Việt Nam chưa có những doanh nghiệp (DN) logistics lớn vươn ra tầm 
khu vực và thế giới, cung ứng đồng bộ các dịch vụ logistics cho các loại 
hình doanh nghiệp, nguồn nhân lực cho hoạt động này chưa đạt yêu cầu”, 
ông Phú nói. 



Có thể thấy trong thời gian gần đây, Việt Nam đã có cải tiến về dịch vụ 
logistics nhưng sự kết nối giữa các phương thức vận tải rất kém. Điều kiện 
để đảm bảo cho hoạt động logistics như nhà gom, chỗ phân loại, chỗ đóng 
gói cũng khá kém..., dẫn tới làm giảm Chỉ số logistics của Việt Nam. 

Theo PGS.TS. Phạm Tất Thắng, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách 
công thương (Bộ Công Thương), hoạt động logistics là tổng hòa tất cả các 
yếu tố phục vụ quá trình lưu thông hàng hóa, trong đó có cả xuất nhập 
khẩu và thị trường nội địa. Khi cải thiện được Chỉ số logistics sẽ tạo ra 
nhiều tác động tốt nhưng điều này đang bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. 

Cụ thể, môi trường kinh doanh của thị trường logistics vẫn còn hạn chế. 
Nhà nước phải tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển thị trường 
logistics trong nước và trong hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó, cần 
thay đổi được cách làm ăn của các đơn vị làm dịch vụ logistics và điều 
quan trọng hơn, các DN sản xuất kinh doanh trong nước cũng như xuất 
nhập khẩu cần phải biết cách sử dụng dịch vụ logistics, tạo ra một thị 
trường đủ lớn để phát triển hoạt động logistics. 

“Cần có một chính sách đồng bộ để phát triển thị trường logisitcs, trong đó 
tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các DN cung ứng dịch vụ logistics. 
Logistics Việt Nam có hơn 4.000 DN nhưng vô cùng nhỏ bé và không liên 
kết với nhau; có vài nghìn DN hoạt động xuất nhập khẩu nhưng lại tự lo lấy 
hoạt động logistics, hoạt động thuê ngoài rất hạn chế. Điểm quan trọng bậc 
nhất hiện nay vẫn là môi trường pháp lý để phát triển thị trường logistics, 
trong đó có cả phát triển cung, phát triển cầu và điều kiện để hoạt động 
trên thị trường đó”, PGS.TS. Phạm Tất Thắng chỉ rõ. 

“Làm tất ăn cả” là đi ngược lại xu thế phát triển 

Đưa ra những giải pháp cơ bản để phát triển logistics trong những năm tới, 
Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, tư tưởng xuyên suốt vẫn phải 
giảm chi phí về logistics để nâng cao hiệu quả của sức cạnh tranh của các 
DN và của cả nền kinh tế. Logistics Việt Nam phải trở thành ngành dịch vụ 
đem lại giá trị gia tăng cao, gắn sự phát triển của ngành này với thị trường 
nội địa, thị trường xuất khẩu một cách đồng bộ. Cùng với đó là việc phát 
triển hệ thống giao thông vận tải hiện đại cũng như chuyển đổi số trong 
lĩnh vực này trong một thời gian gần nhất. 

“Cần tạo lập môi trường phát triển bình đẳng và cạnh tranh công bằng, 
minh bạch cho các thành phần kinh tế và các DN tham gia logistics. 
Khuyến khích và thu hút việc đầu tư vào lĩnh vực này với lợi thế của Việt 
Nam về địa lý, cơ sở hạ tầng sẵn có mà trước hết cần kết nối dịch vụ với 
các nước trong khu vực ASEAN”, ông Phú chỉ ra. 



 

Cần có cơ chế khuyến khích và thu hút việc đầu tư vào lĩnh vực logistics. 
(Ảnh: logistics.gov.vn) 

PGS.TS. Phạm Tất Thắng thì cho rằng, Nhà nước phải tạo ra được môi 
trường để phát triển dịch vụ logistics cho các DN dịch vụ logistics có điều 
kiện hoạt động, cơ sở hoạt động, phương tiện hoạt động; tạo ra một yêu 
cầu môi trường để khách hàng là các nhà sản xuất và kinh doanh sử dụng 
dịch vụ logistics. 

“Khi nào hai yếu tố này gặp nhau mới hi vọng có được sự phát triển của thị 
trường logistics, từ đó cải thiện Chỉ số logistics”, PGS.TS. Phạm Tất Thắng 
nhìn nhận và cho rằng trước hết các DN cần thay đổi nhận thức về kinh 
doanh. Nếu các DN vẫn tiếp tục chủ trương mang tính chất tự cung, tự 
cấp, ít sử dụng các dịch vụ khác trong đó có dịch vụ logistics sẽ đi ngược 
lại xu thế phát triển của thị trường. 

“Với các DN cung cấp dịch vụ logistics cũng phải thay đổi, chuyển sang 
hoạt động của DN số. DN dịch vụ logisitics phải chuyển đổi số để khách 
hàng có thể kết nối với người cung cấp, khách hàng theo dõi được từng 
bước đi của hàng hóa. Tất cả những khâu đó nếu không chuyển đổi số sẽ 
không giải quyết được vấn đề, không đáp ứng được yêu cầu thực tế”, 
PGS.TS. Phạm Tất Thắng chỉ rõ./. 

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/logistics-viet-nam-cung-cau-lech-pha-kho-tao-
ra-thi-truong-soi-dong-844412.vov 

 

 



8. Còn lớn là còn nhỏ 

- Ngành thuế cho biết có 99,9% doanh nghiệp xứ mình kê khai thuế điện 
tử, 99,6% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, và 93,6% doanh nghiệp hoàn 
thuế điện tử trên toàn quốc. Những con số thống kê “đẹp” như thế có tin 
được không? 

- Nếu chỉ mang nỗi nghi ngờ cố hữu với ngành thuế, sẽ không tin vào 
những số liệu ấy. Nhưng nếu cập nhật những thay đổi mạnh mẽ trong hoạt 
động thực tế của ngành này, sẽ biết rằng thống kê không nằm trong báo 
cáo mà đã sát với thực tế. Lý do dễ hiểu để tin nằm ở lợi ích của doanh 
nghiệp. Áp dụng khai thuế, nộp thuế điện tử sẽ giúp doanh nghiệp giảm 
mạnh thời gian và chi phí. Cái gì có lợi thì họ sẽ xài thôi. 

- Vậy tại sao đánh giá phổ biến về kết quả thực hiện cải cách hành chính, 
ở tất cả các lĩnh vực vẫn lưu ý “chi phí không chính thức có mặt ở tất cả 
các thủ tục hành chính được khảo sát”? 

- Nói nôm na là cái khung cải cách đã liền lạc và quy củ hơn trước nhiều. 
Tuy vậy, ở trong mối nối thì vẫn còn nhiều chuyện nọ chuyện kia, bởi chất 
lượng cụ thể là do con người được giao chức trách. Khi quyền lực mang 
lại lợi ích lớn, nhũng nhiễu to hay tham nhũng vặt sẽ còn nhiều hang hốc 
để núp. 

- Khi báo cáo diễn đạt uyển chuyển kiểu “Dư địa của cải cách còn lớn”, thì 
nghĩa là những vướng mắc đã được tháo gỡ vẫn còn nhỏ. 

TƯ QUÉO 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/con-lon-la-con-nho-720210.html 

 

9. Huyện Phú Giáo: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin 
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có buổi làm với UBND huyện Phú 
Giáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt 
động cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. 

Theo báo cáo, hiện trạng hạ tầng CNTT trên địa bàn huyện với số lượng 
máy tính được trang bị là 89 máy; cấp xã có 133 máy, đạt tỷ lệ 100% hệ 
thống máy tính trong các cơ quan, đơn vị được kết nối mạng LAN để chia 
sẻ dữ liệu, máy in… nhằm nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ công 
chức, viên chức; bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn được trang bị 1 ki-ốt 
thông tin, 1 máy bấm số, 1 tivi internet để hiển thị thông tin cho người dân. 
12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, 10 UBND cấp xã, 10 cá 



nhân được cấp chữ ký số; 217 hộp mail công vụ, gồm 166 hộp mail cấp 
huyện và 51 hộp mail cấp xã. 

Ngoài ra, đến nay huyện đã thành lập được 1 trang thông tin điện tử vào 
năm 2013, mỗi tháng đăng tải từ 50 đến 60 tin, bài các loại, các văn bản 
cải cách hành chính, chỉ đạo, điều hành của UBND, lịch tuần của Huyện 
ủy, UBND; thành lập 1 trang fanpage huyện Phú Giáo với tên miền “Thông 
tin điện tử Phú Giáo”... Đặc biệt, huyện đã triển khai dịch vụ công trực 
tuyến, đăng 289 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
huyện, với 84 thủ tục mức độ 2, 43 thủ tục mức độ 3 và 157 thủ tục mức 
độ 4. Cấp xã 133 thủ tục, với 5 thủ tục mức độ 1, 51 thủ tục mức độ 2, 57 
thủ tục mức độ 3 và 20 thủ tục mức độ 4. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những 
kết quả trong việc ứng dụng CNTT và đề xuất của lãnh đạo UBND huyện, 
các xã, thị trấn trong việc hỗ trợ địa phương trong việc áp dụng và sử dụng 
có hiệu quả CNTT trên các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan Nhà nước 
thời gian tới. Sở cũng đề nghị UBND huyện và các xã, thị trấn cần bố trí 
cán bộ phụ trách CNTT chuyên sâu để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong 
việc áp dụng áp dụng CNTT vào hoạt động hành chính Nhà nước… 

HẢI SÂM 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/huyen-phu-giao-day-manh-ung-dung-cong-
nghe-thong-tin-a242895.html 

 

10. Cải cách thủ tục hành chính: Không chỉ ở con số 
cơ học 
Theo con số được đưa ra tại cuộc tổng kết 10 chiến lược cải cách 
hành chính vừa qua cho thấy, tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa 
XIV đến tháng 11/2020, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục 
hành chính, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục 
hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm 
được khoảng hơn 18 triệu đồng ngày công/năm, tương đương hơn 
6.300 tỷ đồng/năm. 



 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Sở KH&ĐT Hà Nội. Ảnh: Công Hùng 

Đó quả thực là con số rất lớn, bước đầu đáp ứng sự mong đợi người dân, 
DN. 

Cùng với đó, việc đẩy mạnh đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác điều hành, quản lý và giải quyết TTHC đã định hình một nền hành 
chính công minh bạch (tới quí II/2020, số DVCTT mức 3 cả nước là 
38.833, mức 4 là 17.959 dịch vụ). Người dân không tiếp xúc trực tiếp với 
cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC cũng tạo ra sự minh 
bạch, chống được những hệ lụy không đáng có. Bởi thế, với những kết 
quả đáng kể ấy đã có phần nào rút ngắn hơn nữa quyết tâm và hành động, 
khắc phục việc phát sinh các chi phí không chính thức, nhiều “cửa”, nhiều 
“khóa”… 

Nhưng thực tế, dù hàng loạt TTHC đã được rút ngọn song ở nhiều nơi, 
việc thực hiện các TTHC không chậm song vẫn dừng ở cụm từ rất quen là 
“đúng quy trình”. Cùng với đó, một vấn đề nhiều người đặt ra rằng, tại sao 
cùng một thủ tục đó, có đơn vị có thể thực hiện trong ngày, nhưng có nơi 
vẫn phải hẹn mấy ngày mới xong? Do đó, những yêu cầu đặt ra trong cải 
cách hành chính cũng phải mạnh mẽ, "nét" hơn và thực chất hơn nữa vẫn 
được nhắc đến. Trong đó, không phải cứ cắt giảm, đơn giản hóa xong 
TTHC cho đủ chỉ tiêu, đủ con số để báo cáo là được, mà trong quá trình 
thực hiện phải rà soát lại những thủ tục đã cắt giảm để kiểm tra thực hiện 
đã đúng thực chất hay chưa. Tránh tình trạng cắt giảm cái này lại cài cắm 
các điều kiện, thủ tục khác gây khó khăn cho DN, người dân. Thậm chí, 



nhiều nơi còn có hiện tượng làm chưa thực chất, cắt giảm cơ học lấy con 
số thay vì cắt giảm điều kiện không cần thiết, các thủ tục gây rào cản... 

Cùng với đó, một vấn đề nữa cũng được nói đến trong quá trình cải cách 
hành chính là bộ máy. Như những con số đưa ra cho thấy, con số tinh giản 
bộ máy trong những năm qua đã đạt được không hề nhỏ từ cấp T.Ư đến 
địa phương, tuy nhiên tình trạng cồng kềnh, chồng chéo về chức năng ở 
một số bộ, ngành, đơn vị là vấn đề vẫn được nhắc đến. Đồng thời với đó, 
trước những ý kiến đề xuất cần thành lập thêm các bộ như Bộ Thanh niên, 
Công tác quản lý phụ nữ cũng gây ra những băn khoăn. Từ đó đòi hỏi việc 
nghiên cứu kỹ càng, cân nhắc thực tiễn, tránh phát sinh bộ máy là điều cần 
thiết bởi sự cồng kềnh chưa khắc phục được triệt để. 

Không chỉ dừng ở con số, yếu tố “thực chất” có lẽ luôn phải đặt lên hàng 
đầu. Đồng thời, thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách đã triển khai; kiên 
quyết không để phát sinh thêm các thủ tục không cần thiết. Đó là yêu cầu 
Chính phủ đã đặt ra và cũng là mong muốn của người dân, DN trước 
những quyết tâm cải cách hành chính. 

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-khong-chi-o-con-
so-co-hoc-413560.html 

 

11. Hải Phòng: Giải bài toán nâng cao chỉ số gia nhập 
thị trường 
Thuộc tốp 10 trong bảng đánh giá năng lực cạnh tranh PCI toàn quốc 
nhưng chỉ số gia nhập thị trường chỉ đứng thứ 39/63 tỉnh thành. Hải Phòng 
đã làm gì để gỡ “nút thắt” này, nâng cao năng lực PCI? 

Theo ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Hải 
Phòng, TP Hải Phòng nằm trong tốp 10 PCI toàn quốc nhưng trong đó có 
một chỉ số là gia nhập thị trường chỉ đứng thứ 60/63 tỉnh thành. 

Để giúp doanh nghiệp gia nhập được thị trường nhanh nhất, sở Kế hoạch 
và Đầu tư Hải Phòng đã triển khai mô hình mới trong việc đăng ký kinh 
doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Đó là ứng dụng, hỗ trợ các tiện ích miễn phí, 
giúp cho doanh nghiệp có thể tới Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký kinh 
doanh một cách nhanh chóng, bớt các thủ tục rườm rà, với thời gian rút 
ngắn nhất. Từ đó, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động. 

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong việc cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, từ tháng 7/2020, hệ thống đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng điện tử tại sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã được 
vận hành. Hệ thống này đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến cấp độ 
4, giúp giảm thời gian, chi phí thành lập doanh nghiệp. 



Người dân và doanh nghiệp không phải trực tiếp đến bộ phận một cửa mà 
vẫn thực hiện được các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Mọi 
thông tin liên quan đến doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trả lời qua điện thoai 
hoặc tư vấn qua zalo. 

 

TP Hải Phòng hiện đang thuộc tốp 10 trong bảng đánh giá năng lực PCI 
toàn quốc 

Đến nay, 100% thủ tục hành chính các lĩnh vực đăng ký thành lập doanh 
nghiệp mới, thông báo thành lập đơn vị trực thuộc, đăng ký thông báo thay 
đổi đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp, 
thông báo mẫu dấu đều thực hiện trực tuyến. Thời gian trung bình xử lý hồ 
sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp là 1,75 ngày làm việc, rút ngắn hơn nhiều so với quy định là 
3 ngày làm việc như trước kia. 

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng đã đẩy mạnh triển khai những tiện ích như 
cung cấp các hình thức thanh toán phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt; 
chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, hỗ trợ 
doanh nghiệp tạo lập tài khoản đăng ký kinh doanh, hỗ trợ số hoá tài liệu 
trong quá trình triển khai các thủ tục đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đặc biệt từ 1/1, 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã 
được sử dụng hình thức thanh toán điện tử khi nộp lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp. 

Theo ông Đoàn Văn Hoà – Giám đốc Công ty CP dịch vụ Quảng Đông, 
việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong thời kỳ hiện nay là việc làm cần thiết. 



Nếu như trước kia, doanh nghiệp phải mất 2 đến 3 lần di chuyển mới hoàn 
thành xong một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh thì ở thời điểm hiện tại, khi 
đăng ký thành công tài khoản online, doanh nghiệp có thể chủ động thay 
đổi, điều chỉnh những thông tin liên quan đến đơn vị mình ở bất kỳ địa 
điểm nào, vào thời gian nào. Như vậy vừa tiết kiệm chi phí đi lại, vừa tránh 
thủ tục rườm rà mà doanh nghiệp vẫn hoạt động hiệu quả. 

Là 1 trong 10 chỉ số thành phần để đánh giá năng lực cạnh tranh PCI, do 
vậy việc giải bài toán gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp tại Hải 
Phòng sẽ là chất xúc tác quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt 
động. Từ đó, giữ vững và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 
của TP Hải Phòng trong top đầu cả nước và trong nhóm địa phương có 
chất lượng điều hành kinh tế tốt.  

 

Người dân và doanh nghiệp đến làm việc tại bộ phận một cửa thuộc một 
cơ quan nhà nước ở Hải Phòng 

Theo ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng, 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt của các 
cấp, ngành trong 5 năm qua. Chỉ số PCI của TP Hải Phòng đã dần cải 
thiện đáng kể, năm 2019 đứng vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố, đứng vị trí 
thứ 4/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và tăng 6 bậc so với 
năm 2018. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính năm 
2019 đạt 92,2%, tăng 7 bậc so với năm 2018. 



Ông Quân cũng khẳng định, Hải Phòng được đánh giá là một trong số ít 
địa phương có thay đổi mạnh mẽ nhất về cải thiện chất lượng điều 
hành kinh tế. Điều đó được chứng minh khi Hải Phòng luôn là địa phương 
dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI cũng như các tập đoàn kinh tế 
tư nhân trong nước trong vòng 5 năm qua. 

Còn theo ông Lê Trung Kiên - Trưởng ban BQL Khu kinh tế Hải Phòng, 
trong những năm qua, các dự án của kinh tế tư nhân và FDI đã góp phần 
tích cực trong tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng. Chỉ tính trong năm 2020, 
các KCN, KKT đã thu hút 39 dự án FDI cấp mới với số vốn hơn 1,1 tỷ 
USD. Trong đó, có tới 25 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng 
thêm hơn 428 triệu USD, tăng 21% so với năm trước. Cùng với đó là 10 
dự án đầu tư trong nước được cấp mới và 3 dự án tăng vốn, đưa tổng số 
dự án đầu tư trong nước lên 167 dự án với tổng vốn đầu tư gần 146 nghìn 
tỷ đồng. 

Được biết, ngoài chỉ số PCI thì chỉ số rất quan trọng mà Hải Phòng đang 
hướng tới đó là xây dựng, đánh giá chỉ số DDCI, chỉ số cạnh tranh của các 
sở, ban, ngành quận huyện. Chỉ số DDCI sẽ giúp cho các sở ban ngành, 
quận huyện trên địa bàn TP Hải Phòng xác định được điểm mạnh, điểm 
yếu là gì. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ đưa ra biện pháp khắc phục, 
để Hải Phòng giữ vững vị trí tốp 10 và vươn lên vị trí cao hơn nữa trong 
bảng xếp hạng PCI cả nước. 

Nguồn: https://enternews.vn/hai-phong-giai-bai-toan-nang-cao-chi-so-gia-
nhap-thi-truong-193629.html 

 

12. Tạo môi trường đầu tư lành mạnh tại Ðiện Biên 

 



Ðại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ðiện Biên phản ánh tình trạng nhũng 
nhiễu tại một số sở, ngành. 

Sau nhiều lần phản ánh chung về tình trạng một bộ phận cán bộ, công 
chức (CBCC) cấp phòng tại một số sở, ngành tỉnh Ðiện Biên cố tình gây 
khó khăn khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính từ doanh nghiệp (DN), 
mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Ðiện Biên chính thức có văn 
bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh 
Ðiện Biên nêu đích danh cấp phòng nhũng nhiễu. Ðồng thời chỉ rõ nhiều 
biểu hiện gây khó đối với DN sau khi DN phản ánh, kiến nghị 

Trao đổi với chúng tôi về các nội dung HHDN tỉnh đã kiến nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành về ý thức, thái độ làm 
việc của một số CBCC, ông Bùi Ðức Giang, Chủ tịch HHDN tỉnh Ðiện Biên 
cho biết: Sau nhiều lần tỉnh tiếp nhận ý kiến từ các DN thành viên phản 
ánh thái độ, ý thức làm việc của một bộ phận CBCC một số sở ngành, tại 
các buổi làm việc định kỳ giữa UBND tỉnh với HHDN tỉnh, chúng tôi đã báo 
cáo, kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Ðiện Biên chỉ đạo giải quyết, song mọi 
việc đâu vẫn đó, không hề có chuyển biến gì. Cán bộ cấp phòng của một 
số sở, ngành vẫn tiếp tục gây khó khăn cho DN khi tiếp nhận hồ sơ, thủ 
tục. Do vậy mới đây, ngày 22-2-2021, Hiệp hội đã ban hành Báo cáo số 
09/BC-DBBA-VP gửi các cấp, ngành đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh chỉ đạo thanh, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ dự án, thủ tục 
hành chính của Phòng Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Ðiện Biên, vì 
theo phản ánh từ rất nhiều DN thì một số CBCC thuộc phòng này thường 
xuyên nhũng nhiễu, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ gây khó dễ cho các nhà 
đầu tư. 

Dẫn chứng về các biểu hiện gây khó, nhũng nhiễu, ông Bùi Ðức Giang nêu 
cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Dongsim kingergarten 
Hoa Ba của Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Hoa Ba mất hơn hai 
năm chưa xong thủ tục đầu tư xây dựng. Trong khi đất làm mặt bằng và 
toàn bộ kinh phí đầu tư đều do nhà đầu tư bỏ vốn. Vậy mà suốt hai năm, 
dự án vẫn không đâu vào đâu vì nhà đầu tư cứ nay đi sở này mai đến cấp 
kia mà không xong quy hoạch. Thực tế này khiến nhà đầu tư mệt mỏi, mất 
niềm tin. 

Cũng thẳng thắn phản ánh nhiều bất cập trong quản lý, cấp phép khai thác 
tài nguyên khoáng sản (đá, sản xuất gạch không nung và khai thác cát 
lòng sông Nậm Rốm), ông Nguyễn Văn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần ÐTTM Hưng Long, chỉ rõ: Theo số liệu của Sở Xây dựng, tính đến 
nay trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên chỉ có hai 
đơn vị được cấp phép sản xuất gạch không nung là Công ty Hưng Long, 
Công ty Hoàng Anh. Vậy nhưng ghi nhận thực tế tại hai địa bàn này hiện 
có tới 35 cơ sở đang sản xuất gạch không nung. Như vậy việc quản lý liệu 



đã chặt chẽ, đúng quy định pháp luật? Thực trạng khai thác cát tràn lan, 
khai thác ngoài phạm vi cấp phép hoặc khai thác khi chưa xong thủ tục làm 
biến dạng con sông Nậm Rốm đã và đang diễn ra cả thời gian dài. Nhưng 
khi cơ quan chức năng đi kiểm tra, lại chỉ ghi nhận không ai sai phạm hoặc 
tại một số điểm có sai phạm đã dừng hoạt động. 

Việc lựa chọn nhà thầu không có kinh nghiệm, năng lực, máy móc… thi 
công nhiều công trình, dự án đã làm ảnh hưởng chất lượng công trình 
(công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp) đồng thời làm thất thoát ngân sách 
nhà nước cũng là thực trạng diễn ra nhiều năm trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên, 
khiến nhân dân địa phương và các DN bức xúc. Ông Bùi Ðức Giang cho 
rằng: Ðiện Biên là tỉnh nghèo khó có nguồn lực tự đầu tư, bởi vậy cần đặc 
biệt trân trọng nguồn đầu tư từ Trung ương và các địa phương khác hỗ 
trợ, chứ không thể làm kiểu lấy được, làm cho xong rồi sử dụng không bao 
lâu đã xuống cấp nghiêm trọng. Lấy thí dụ công trình đường từ ngã ba 
Bệnh viện đa khoa tỉnh đi Tà Lèng (thành phố Ðiện Biên Phủ) với chiều dài 
2,9 km được đầu tư hơn 141 tỷ đồng đưa vào sử dụng mới vài năm đã 
xuống cấp nghiêm trọng, ông Bùi Ðức Giang, kiến nghị: Cần thanh tra làm 
rõ chất lượng công trình, làm rõ trách nhiệm và xử lý đúng quy định pháp 
luật. Có như vậy mới tạo sự công bằng, bình đẳng trong thi công với các 
DN tại địa phương. 

Ðể góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, đại diện Công ty Hưng 
Long đề xuất, UBND tỉnh cần quyết liệt thanh tra, hậu kiểm các dự án sau 
đầu tư để bảo đảm các đơn vị cùng ngành trên địa bàn được hưởng môi 
trường đầu tư như nhau và đều tuân thủ pháp luật một cách công bằng. 
Tránh tình trạng DN tuân thủ đúng quy định pháp luật thì "chết mòn" còn 
DN "chui" lại "sống khỏe". 

Ghi nhận các ý kiến, phản ánh của HHDN tỉnh và các doanh nghiệp thành 
viên tại hội nghị gặp mặt đối thoại DN do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện 
Biên vừa tổ chức, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ðiện Biên đều 
cho rằng, phản ánh của HHDN tỉnh là có cơ sở và thống nhất giao lãnh 
đạo các sở, ngành kiểm tra, chấn chỉnh ngay tập thể hay cá nhân có biểu 
hiện vi phạm đạo đức công vụ. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên yêu 
cầu, mỗi cấp, mỗi ngành phải rà soát thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh 
vực phụ trách để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ. Sự chỉ đạo của 
lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên nhận được sự đồng thuận, tin tưởng của cộng 
đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc địa phương. Song, cộng đồng 
DN và nhân dân địa phương cũng mong muốn, sau kiểm tra, rà soát hoặc 
có biện pháp xử lý tập thể, cá nhân vi phạm thì các sở, ngành, chính quyền 
cần thông tin đến người dân, doanh nghiệp để dân biết, dân giám sát. Có 
như vậy, mới mong từng bước khắc phục tình trạng gây khó, nhũng nhiễu 
đã và đang âm thầm diễn ra nhiều năm tại Ðiện Biên. 



HẠ TRANG 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/ban-doc-viet/tao-moi-truong-dau-tu-lanh-
manh-tai-ien-bien-639252/ 

 

13. Doanh nghiệp 'phát nản' với thủ tục hành chính 
Thủ tục hành chính rườm rà, cán bộ đùn đẩy khiến doanh nghiệp đầu tư 
vào TP.HCM mệt mỏi vì cầm hồ sơ chạy lòng vòng. 

 

Việc chuyển đổi công nghệ ở Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam chậm 
vì thủ tục lòng vòng. ẢNH: KHẢ HÒA 

Ngày 19.3, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm hoạt động của 
Tổ công tác về đầu tư và lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, tập đoàn 
trong và ngoài nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư. 

"Doanh nghiệp như trái banh" 

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM, thông tin sau 3 năm 
thành lập, Tổ công tác về đầu tư đã kết luận hướng dẫn xử lý vướng mắc 
cho 92 dự án. Đến nay, các vướng mắc của 35 dự án với tổng mức đầu tư 
hơn 320.000 tỉ đồng cơ bản thực hiện xong nội dung chỉ đạo, các khó khăn 
đã được tháo gỡ, đang triển khai thực hiện các bước đầu tư tiếp theo. Đối 
với 57 dự án còn lại, các cơ quan chức năng đang rà soát lại pháp lý, chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn lấy ý kiến hướng dẫn của các bộ ngành 
hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để củng cố hồ sơ pháp lý, làm cơ 



sở tiếp tục triển khai dự án. Ngoài ra, tổ công tác cũng tiếp nhận, phân loại, 
xử lý 108 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp bày tỏ khó khăn lớn nhất mà 
doanh nghiệp gặp phải chính là thủ tục hành chính, sự chồng chéo giữa 
các quy định pháp luật và cả sự đùn đẩy trách nhiệm của một số cán bộ sở 
ngành. 

Bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xử lý chất 
thải Việt Nam, cho hay ngay sau khi nhận được đề nghị của UBND 
TP.HCM chuyển đổi công nghệ từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt rác phát 
điện thì doanh nghiệp đã làm việc với Sở TN-MT về các thủ tục thực hiện. 
Nhưng sau đó, Sở TN-MT lại chuyển qua Sở KH-CN thẩm định về công 
nghệ, kế tiếp Sở KH-CN trả lời rằng do giá trị đầu tư lớn, không thuộc thẩm 
quyền của Sở KH-CN mà cần phải đưa qua Bộ KH-CN. Khi ra Bộ KH-CN 
thì bộ này trả lời phải chuyển qua Bộ KH-ĐT, tiếp đó Bộ KH-ĐT lại chuyển 
về Sở KH-CN. 

Qua sự việc hồ sơ chạy lòng vòng của doanh nghiệp, bà Phương cho rằng 
thủ tục hành chính là vấn đề mà TP.HCM cần cải thiện để thu hút đầu 
tư, kinh doanh. “Nhiều nơi coi doanh nghiệp như trái banh đá qua đá lại, 
nhiều doanh nghiệp khác cũng gặp trường hợp này. TP.HCM cần có 
những kênh để khi doanh nghiệp khó khăn có nơi trình bày, tiếp xúc và có 
sự phản hồi, tạo ra sự gắn kết giữa doanh nghiệp và chính quyền”, bà 
Phương đề xuất. 

Sau phần trình bày của bà Phương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn 
Thành Phong cho biết đã giao Phó chủ tịch UBND Lê Hòa Bình và Giám 
đốc Sở TN-MT giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong tuần tới. 

Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cơ khí - 
điện, nêu nhiều doanh nghiệp nói rằng thủ tục đầu tư vào các tỉnh Bắc 
Ninh, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Dương nhanh hơn TP.HCM. Như 8 doanh 
nghiệp ngành cơ khí điện có giấy phép đầu tư từ cuối năm 2017 vừa qua 
mới chỉ có 2 doanh nghiệp khởi công. Trước thực trạng doanh nghiệp cơ 
khí - điện nằm rải rác trong khu dân cư, ông Tống đề nghị TP.HCM quy 
hoạch khu công nghiệp (KCN) hoặc cụm công nghiệp cơ khí điện để doanh 
nghiệp đầu tư, tăng sự hợp tác. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp 
khu chế xuất TP.HCM, cho rằng cần tháo gỡ các vướng mắc về đất đai để 
thu hút luồng dịch chuyển nguồn vốn FDI từ các nước về Đông Nam Á và 
Việt Nam. 

Quá 15 ngày không trả lời coi như đồng ý 

Nhận được nhiều đơn kêu cứu của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM 
Nguyễn Thành Phong nói có những hồ sơ vướng quy định pháp luật, có hồ 



sơ chậm trễ do sự thiếu tích cực của cán bộ, TP đã thấy được và yêu cầu 
kiểm điểm, xử lý. 

Trước kiến nghị về đầu tư KCN chuyên ngành, ông Phong bày tỏ ủng hộ 
và cho biết Chính phủ đã cho phép TP.HCM chuyển khoảng 1.090 ha từ 
đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, hiện làm điều chỉnh quy hoạch các 
KCN. Sắp tới, TP.HCM sẽ đề xuất một số cơ chế chính sách để tiếp tục 
xây dựng tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò đầu đàn từng bước vươn tầm 
khu vực. 

Về hoạt động của tổ công tác đầu tư, ông Phong nhấn mạnh đây là mô 
hình đầu tiên của cả nước nhằm đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc cho các dự án trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, thực tế có một 
số dự án vướng mắc về pháp luật nên cần phải báo cáo xin ý kiến các bộ. 
Ông Phong yêu cầu Sở KH-ĐT thường xuyên rà soát các khó khăn vướng 
mắc của dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm để giải quyết, theo dõi chặt 
chẽ việc thực hiện kết luận của tổ công tác đầu tư, không để chậm trễ các 
nhiệm vụ, công việc đã có kết luận, có thời hạn, thời hiệu. Các doanh 
nghiệp gặp khó khăn có thể liên hệ Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu 
tư TP.HCM cũng như Sở KH-ĐT. 

Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án 

Tại hội nghị, UBND TP.HCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án 
với tổng vốn đầu tư 23.145 tỉ đồng; trao chủ trương đầu tư cho 5 dự án, 
tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trao giấy phép xây dựng 
cho dự án chung cư Cô Giang, Q.1 với tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng của 
Công ty CP phát triển Đất Việt. 

Đáng chú ý, UBND TP.HCM đã trao nghị quyết của Chính phủ cho Công ty 
Lotte Properties HCMC đối với dự án Khu phức hợp thông minh - Thủ 
Thiêm Eco Smart City tại khu chức năng số 2A trong Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm với tổng vốn đầu tư 20.100 tỉ đồng. Dự án này hướng đến mục tiêu 
hình thành và phát triển khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng 
hợp và dân cư đa chức năng.  

Để tránh tình trạng chờ đợi hồ sơ từ các sở ngành, ông Phong cho rằng 
nếu quá 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến không trả lời bằng văn 
bản thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên 
quan. “Sau này nếu có sự cố gì xảy ra thì sở ngành đó chịu trách nhiệm, 
thậm chí liên quan đến thanh tra, kiểm tra”, ông Phong nói. Ngoài ra, trong 
quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, nếu có sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về 
toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung. 

“Thực tế hiện tôi đã nhận được một đơn của doanh nghiệp nước ngoài 
phàn nàn về chuyện này. Một lần kêu lên sửa cái này, sửa xong lại mời lên 



sửa cái khác. Liên tục như thế ai mà chịu nổi”, ông Phong nhìn nhận và 
yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ngâm” hồ sơ, nhũng nhiễu, 
gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/doanh-nghiep-phat-nan-voi-thu-tuc-
hanh-chinh-1356633.html 

 

14. Chưa thực hiện thanh toán trực tuyến tiền sử dụng đất 
 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Thông tin -Truyền 
thông, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường về việc thực hiện một số 
nhiệm vụ trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh. 

UBND tỉnh nhận được thông báo số 490 ngày 12-3 của Sở Nội vụ về kết 
quả cuộc họp bàn phương án triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả quản lý và cung cấp dịch vụ công lĩnh vực đất đai. Sau khi nghiên cứu, 
UBND tỉnh không đồng ý triển khai “cung cấp dịch vụ đo đạc địa chính trực 
tuyến” trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh vì không 
đúng quy định tại Điều 55, Nghị định số 61 ngày 23-4-2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính và Quyết định số 247 ngày 12-3-2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo UBND tỉnh, hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang triển khai thí điểm 
cho phép thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục 
hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân tại 4 tỉnh: Bình Định, Vĩnh 



Phúc, Thái Nguyên, Tây Ninh trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tổng kết, 
đánh giá làm cơ sở triển khai toàn quốc. Do đó, UBND tỉnh không đồng ý 
triển khai trước việc thanh toán trực tuyến tiền sử dụng đất qua hệ thống 
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh cho đến khi Văn phòng 
Chính phủ có thông báo. 

V.K 

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202103/chua-thuc-hien-thanh-toan-
truc-tuyen-tien-su-dung-dat-8210894/ 

 

 

15. Thái Bình giải quyết thủ tục hành chính theo mô 
hình "5 tại chỗ" 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Thái Bình. Ảnh: CAO BIỀN 

Năm 2020, tỉnh Thái Bình áp dụng phương án giải quyết thủ tục hành 
chính công "5 tại chỗ" từ tiếp nhận hồ sơ đến thẩm định, phê duyệt, đóng 
dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Sau hơn một năm thực hiện đã 
góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, giảm 
chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Trong năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết 
gần 78.400 hồ sơ, trong đó 71.400 hồ sơ được giải quyết theo phương án 



"5 tại chỗ" bảo đảm trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá 
hạn. 

Bên cạnh ưu điểm, việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 
tại chỗ" ở tỉnh cũng còn một số khó khăn, vướng mắc như công tác bố trí 
cán bộ, công chức chưa hợp lý, giải pháp phần mềm thiếu đồng bộ... 

Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả của mô hình, UBND tỉnh chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ và phấn đấu năm 2021 đưa 100% thủ tục 
hành chính ra thực hiện theo phương án "5 tại chỗ". Đồng thời, các đơn vị 
thực hiện tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chữ 
ký số trong việc giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, 
đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai, đầy đủ 
các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tổ chức tốt việc 
tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân 
thông qua việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, 
cá nhân… 

* Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Bình Phước tiếp tục 
tập trung mọi nguồn lực, thực hiện kế hoạch giảm 1.000 hộ nghèo đồng 
bào dân tộc thiểu số trong năm 2021. 

Theo đó, tỉnh có các giải pháp tập trung huy động nguồn lực trong nhân 
dân, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện các 
chính sách, dự án góp phần giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số nhanh 
và bền vững. Cụ thể, ba huyện biên giới gồm Bù Gia Mập (giảm 362 hộ 
nghèo dân tộc thiểu số trong năm 2021), huyện Lộc Ninh (giảm 203 hộ), 
huyện Bù Đốp (giảm 65 hộ); các huyện Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng, 
Bù Đăng, thị xã Bình Long giảm từ 7 đến 202 hộ. 

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo, năm 2021, tỉnh tập trung hỗ trợ đất ở cho 30 hộ, hỗ trợ nhà ở 
cho 570 hộ, xây dựng nhà vệ sinh cho 443 hộ, hỗ trợ tiếp cận thông tin cho 
332 hộ, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 49 hộ, hỗ trợ tạo 
việc làm tăng thu nhập cho 830 hộ. Tổng kinh phí thực hiện giảm 1.000 hộ 
nghèo dân tộc thiểu số năm 2021 là hơn 89 tỷ đồng. 

Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh Bình 
Phước năm 2020 đã giúp 1.250 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo. 
Nếu năm 2021 Bình Phước giảm thêm được 1% số hộ nghèo thì tỷ lệ hộ 
nghèo trên địa bàn sẽ còn 1,56%. Bình Phước phấn đấu đạt và vượt chỉ 
tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra về công tác giảm nghèo trong cả nhiệm 
kỳ này. 



PV và TTXVN 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thai-binh-giai-quyet-thu-tuc-
hanh-chinh-theo-mo-hinh-5-tai-cho--639131/ 


